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 2 (022) سورة البقرة-أضواء البيان

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 الرحمن الرحمم الحمد  هل ر  الاالمين صلى  هللا صسىم لى  بييبا محمد صلى  لل  بسم هللا
رحم  هللا  -صلحب  صالتاباين لهم يإحسان إل  يصم الدين قال الشيخ محمد األمين الشبقمطي

 :-تاال 
 ،اآلمة  ٢31البقرة:  ژ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: قصل  تاال "

بابقضاء لدتهن بالفال   ٢31البقرة:  ژ ٻ ٻ ژلكريمة ظاهر قصل  تاال  في هذه اآلمة ا
 ژصلكب  يين في مصضع لخر أب  ال رجاة إال في زمن الادة خالة صذلك في قصل  تاال : 

ألن اإلشارة في قصل  ذلك راجاة إل  زمن الادة المايَّر لب    ٢٢٨البقرة:  ژ گ گ ک ک ک
اآلمة فاتضح من تىك اآلمة أن   ٢٢٨البقرة:  ژ   ڃ ڃ ژيثالثة قرصء في قصل  تاال : 

 ."أي قاربن ابقضاء الادة صأشرفن لى  يىصغ أجىها  ٢31البقرة:  ژ ٻ ٻ ژماب  
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، أما بعد:
أن الظاهر   ٢٣١البقرة:  ژ ٻ ٻ ژ -جل وعال -على قوله -رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف

ألن الفعل الماضي األصل فيه أنه حديث عن الحدث بعد الفراغ  ؛من اللفظ انقضاء العدة بالفعل
ا أن الحدث انتهى وفرض ولكن جاءت السبب في كونه ماضي   ،امنه وهذا السبب في كونه ماضي  

لق ويراد به الفراغ كما هو األدلة من نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب أن الفعل الماضي يط
يطلق ويراد به الفراغ من  ،ويطلق ويراد به إرادة الفعل ،ويطلق ويراد به الشروع في الفعل ،األصل

إذا ركع »ويطلق ويراد به الشروع في الفعل  ،اولذا سمي ماضي   ؛الفعل وهذا هو األصل فيه
ذا أراد الركوع؟ ال، إذا شرع في هل معناه إذا فرغ من الركوع؟ ال، وهل المراد منه إ «فاركعوا

يعني  "إذا قرأت القرآن" "،إذا دخل أحدكم الخالء" :ويطلق ويراد به إرادة الفعل ،الركوع وبدأ فيه
ويطلق على المقاربة المضي لقربها  ،وهنا فبلغن أي قاربن ،وأردت دخول الخالء ،أردت القراءة

مثل شهرا عيد ال ينقصان ذي الحجة ال  منه ويطلق على الشيء اسم غيره لمقاربته وقربه منه
ألن العيد في أثنائه لكن رمضان هل شهر عيد؟ ال، لكن لقرب العيد منه  ؛شك أنه شهر عيد

ال المغرب فإنها وتر النهار»أضيف إليه وفي الحديث   هي تقع في النهار أو في الليل؟ «وا 
 طال : ..........

ر ب   وهنا ع   ،ل وتر النهار أضيفت إليه لقربها منهال، في أول الليل لكن لقربها من النهار قي
 بانقضاء العدة عن مقاربة االنقضاء.

 "ح تاال  في هذه اآلمة الكريمة..اآلمة لر    ٢٣١البقرة:  ژ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ژقصل  تاال  "
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طال : ..........
 .«إذا كبر فكبروا»الشروع فيه 

 طال : ..........
 إرادة الفعل.

آلمة الكريمة بالبهي لن إمساك المرأة مضارة لها ألجل االلتداء لىيها لرح تاال  في هذه ا"
ح في بأخذه ما ألطاها ألبها إذا طال لىيها اإلضرار افتدت مب  ايتغاء السالمة من ضرره صلر  

 ژمصضع لخر بأبها إذا أتت بفاحشة مييبة جاز ل  لضىها حت  تفتدي مب  صذلك لقصل  تاال  

 ."١٩النساء:  ژ ۅۅ    ۋ ۋ ٴۇ    ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ  ۇ  ڭ
يكون السبب في الفراق من قبلها إذا أتت بفاحشة وهذا إما الزنا أو النشوز أو طول اللسان  وحينئذ  

ذا كان السبب من قبلها جاز له أن يعضلها حتى  ،كما قال بعضهم يكون سبب الفراق من قبلها وا 
 تفتدي.

صقال قصم هي  ،جمالة مبهم هي الزبا صاختىف الاىماء في المراد بالفاحشة المييبة فقال"
صالظاهر شمصل اآلمة لىكل كما اختاره اين جرير صقال اين  ،البشصز صالالمان صبذاءة الىسان

 "كثير..
 ألنه يتضرر بالبقاء معها مع هذه األمور كما أنه ال يجوز له أن يضارها ال يجوز لها أن تضاره.

يىسابها أص بشزت جازت مضارتها لتفتدي مب  ما صقال اين كثير إب  جيد فإذا زبت أص أساءت "
البقرة:  ژ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ژألطاها لى  ما ذكربا في لمصم اآلمة قال تاال  

٢٣٣". 
 طال : ..........

 مضاجرة.
 طال : ..........

 اللي هو إذا اختلعت؟
 طال : ..........

 لقها.يلزم ابتداء إمساك ابتداء مع اإلضرار أو المراجعة إذا ط ال
 طال : ..........

 هو المراجعة؟ ذيال
 طال : ..........

أما أن يريد إضرار فال  ،اإن يريدا إصالح    ٣٥النساء:  ژ کک ڑ ڑ  ژ ژ       ڈ ژالمراجعة 
 يجوز له ذلك. 
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 4 (022) سورة البقرة-أضواء البيان

 طال : ..........
 .-إن شاء هللا -الكالم عليها عند اآلية األخرى  سيأتي

اآلمة ذكر في هذه اآلمة   ٢٣٣البقرة:  ژ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ژقصل  تاال : "
م الكريمة أن الرجل إذا أراد أن مطى  لصلده مرضاة غير أم  ال جباح لىم  في ذلك إذا سى  

األجرة المايبة في الاقد صلم ييين هبا الصج  المصج  لذلك صلكب  ييب  في سصرة الطالق بقصل  
رهم امتباع الرجل من دفع ما صالمراد يتااس  ٦الطالق:  ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ژتاال : 

 ژقصل  تاال :  ،تطىب  المرأة صامتباع المرأة من قيصل اإلرضاع بما ييذل  الرجل صيرض  ب 

ظاهر هذه اآلمة   ٢٣٤البقرة:  ژ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
الكريمة أن كل متصف  لبها تاتد بأرباة أشهر صلشر صلكب  يين في مصضع لخر أن محل ذلك 

 ائ ائ ژكابت لدتها صضع حمىها صذلك في قصل   فإن كابت حامالا  الا ما لم تكن حام

ا ما ثيت في الحديث المتفق لىم  من إذن البيي صيزيده إمضاحا   ٤الطالق:  ژ وئۇئ وئ ەئ ەئ
لسيماة األسىممة في الزصاج يصضع حمىها باد صفاة زصجها بأمام  -لى  هللا لىم  صسىم-

لى  هللا لىم  -ا هص الحق فما ثيت لب  صكصن لدة الحامل المتصف  لبها يصضع حمىه
صيرصى لن لىي صاين لباس صالاىم لبد هللا  ،ل  األجىينا لمن قال تاتد بأقخالفا  -صسىم
 ."تاال 

يلزم أن تنتظر إلى انتهاء  اليعني حتى قال سعيد بن المسيب أن لها أن تتزوج وهي بدمها يعني 
صى األجلين فإنه كأن الحامل أما االعتداد بأقو  ،أو متوفى عنهاالنفاس وهذا سواء كانت مطلقة 

ألنه إذا وضعت حملها قبل  ؛ا من باب االحتياط للنصينالعمل بالنصين وأيض  و عليه االحتياط 
ا ما خالفت ا وأيض  األربعة األشهر والعشر ثم اعتدت بها صارت عملت باآلية بأربعة أشهر وعشر  

ربعة األشهر والعشرة األيام كأن هذا من باب عد األوكذلك لو وضعت حملها ب ،اآلية الثانية
يعني ما تترك  ،االحتياط حتى قال بعضهم إنا ال نترك كتاب هللا لقول امرأة صدقت أو كذبت

وعلى كل حال النص ظاهر واآلية  ،اآلية التي هي أربعة أشهر وعشر من أجل حديث سبيعة
 ا ظاهرة في الباب.األخرى أيض  

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژآليتان ألبي قصل  تاال  هاتان ا :األصل ،تبييهان"

من با    4الطالق:  ژ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژصقصل    ٢34البقرة:  ژ ڀڀ  پ پ
 ."تاارض األلمين من صج 

في العموم والخصوص المطلق ما فيه إشكال يحمل العام  ،يعني بينهما عموم وخصوص وجهي
وجه وأخص من وجه والثانية كذلك لكن اإلشكال فيما إذا كانت إحداهما أعم من ، على الخاص

 هنا يحتاج إلى مرجح خارجي للتساوي.
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

صالمقرر في األلصل الترجمح ييبهما صالراجح مبهما يخلص ب  لمصم المرجصح كما لقده في "
 المراقي بقصل :

ــــــر ــــــن لمــــــصم مــــــن صجــــــ  ظه ن مك  صا 
 

ــــــــ   ا ماتيــــــــرفــــــــالحكم بــــــــالترجمح حتما
 ".صقد ييبت السبة 

ذكرنا على هذه القاعدة من أوضح األمثلة التعارض بين عموم النهي عن الصلوات في أوقات 
فأحاديث النهي  ،النهي واإلذن بالصلوات الخاصة في هذه األوقات بينها عموم وخصوص وجهي

والعكس في ذوات األسباب عمومها في األوقات  ،ألوقاتعمومها في الصلوات وخصوصها في ا
 ا وبسط فال نحتاج إلى إعادته.رر مرار  وخصوصها في الصلوات وتقرير المسألة ق  

 ٱ ژمخلص لامصم   ٤الطالق:  ژ ائ ائ ژصقد ييبت السبة اللحمحة أن لمصم "

 "مْبكرة..اآلمة مع أن جمالة من األلصليين ذكرصا أن الجمصع ال  ٢٣٤البقرة:  ژ ٻ ٻ
رة. رة المَنكَّ  المَنكَّ

رة ال لمصم لها صلىم  "  ٻ ٻ ژفال لمصم في لمة البقرة ألن قصل  ذكرصا أن الجمصع المَبكَّ

فإب  مضاف إل   ٤الطالق:  ژ ائ ائ ژجمع مَبكَّر فال مام يخالف قصل    ٢٣٤البقرة:  ژ
 "مراقي الساصد بقصل ..مارف يـ)ال( صالمضاف إل  المارف يها من لمغ الامصم كما لقده في 

ما فيه )ال( يفيد العموم ولذلك يقول  لألن المضاف إلى ما فيه )ال( في كيعني كالمقترن بها 
 ابن مالك:

 ووصللللللللللل )ال( بللللللللللذا المضللللللللللاف مغتفللللللللللر
 

 الجعلللللللللد الشلللللللللعرإن وصللللللللللت بالثلللللللللاني ك 
 أو باللللللللللللللللللذي لللللللللللللللللله أضللللللللللللللللليف الثلللللللللللللللللاني 

 
 كزيلللللللللللللللللللللللد الضلللللللللللللللللللللللارب رأس الثلللللللللللللللللللللللاني 

 ألن رأس الجاني الرأس ما فيه )ال( لكنه مضاف لما فيه )ال( فأخذ حكمه. 
 ا لى  لمغ الامصم:كما لقده في مراقي الساصد بقصل  لاطفا "

............................... 
 

ــــــــــ)ال( قـــــــــد صجـــــــــدا   صمـــــــــا مارفـــــــــا ي
 أص يإضــــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــــ  ماــــــــــــــــــرفْ  

 
 .............................." 

 .  معرَّف 
 أص يإضـــــــــــــــــافة إلـــــــــــــــــ  ماـــــــــــــــــرَّف  "
 

 إذا تحقــــــــق الخلـــــــــصص قــــــــد بفـــــــــي 
 ٻ ٻ ٱ ژالضمير الرابط لىجمىة بالمصلصل محذصف لداللة المقام لىم  أي  :الثابي 

ن مبصان يدرهم أي مالس :كقصل الار   ٢34البقرة:  ژ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ
ظاهر   ٢41البقرة:  ژ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ژقصل  تاال :  ،مبصان مب  يدرهم

 ."هذه اآلمة
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ن أمر هذا حكم   ،خبر لكن المراد به األمر على سبيل الوجوب  ٢٣٤قرة: الب ژ پ ژوقوله  ا وا 
كان لفظه خبر واألمر إذا جاء أو النهي بصيغة الخبر كان أبلغ منه بصيغة األمر الصريح أو 

 من أنزل عليهم القرآن أنهم امتثلوا وفعلوا وانتهى.ح ألنه يتحدث عالنهي الصري
ظاهر هذه اآلمة   ٢41البقرة:  ژ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ژقصل  تاال : "

الكريمة أن المتاة حق لكل مطىقة لى  مطىقها المتقي سصاء أطىقت قيل الدخصل أم ال، فرض 
 ڭ ڭ ۓ          ۓ ے ے ھ ھ ھ ژلها لداق أم ال، صيدل لهذا الامصم قصل  تاال : 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ ژمع قصل    ٢٨األحزا :  ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 -لىم  صسىم لى  هللا-صقد تقرر في األلصل أن الخطا  الخاص ب    ٢1: األحزا  ژ ېئ ۈئ
 مام حكم  جممع األمة إال يدليل لى  الخلصص كما لقده في مراقي الساصد بقصل :

 صمــــــــــا بــــــــــ  قــــــــــد خصطــــــــــ  البيــــــــــي  
 

 المــــــــــذه  الســــــــــبي    تامممــــــــــ  فــــــــــي 
 ."صهص مذه  األئمة الثالثة 

 السنْي هنا يحتاج إلى أنك تسكن ألنه يختلف األول عن الثاني..
ـــــــــيْ " ـــــــــد خصطـــــــــ  البي ـــــــــ  ق ـــــــــا ب  صم
 

 تامممــــــــــ  فــــــــــي المــــــــــذه  الســــــــــبيْ  
إال يدليل -لى  هللا لىم  صسىم-يخلصل  ب   ا لىشافاي القائلثة خالفا صهص مذه  األئمة الثال  

 ."لى  الامصم كما ييباه في غير هذا المصضع
عليه الصالة -كأن الشافعي استروح إلى مثل هذا السيما في باب النكاح لكثرة خصائصه 

 .-والسالم
 طال : ..........

 هو؟ ما 
 طال : ..........

 ال ال، على المختار.
ذا لرفت ذلك فالىم أن أزصاج البيي مفرصض لهن صمدخصل يهن صقد مفهم من مصضع لخر " صا 

 ".ىقة قيل الدخصل صفرُض اللداق مااأن المتاة يخلصص المط
 الصداق. قبل الدخول وفرض  

صالمطىقة قيل الدخصل صباد  ،باد الدخصل تستحق اللداقألن المطىقة  ؛صفرض  اللداق ماا"
صالمطىقة قيىهما ال تستحق شيئا فالمتاة لها خالة  ،بلف اللداقفرض اللداق تستحق 

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ    ۀ ڻ ڻ ڻ ژلجير كسرها صذلك في قصل  تاال : 

 ژ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژثم قال   ٢٣٦البقرة:  ژ ے

مصضع فهذه اآلمة ظاهرة في هذا التفليل صصجه  ظاهر ماقصل صقد ذكر تاال  في   ٢٣٧البقرة: 
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 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ن كان مفرصضا  ا لها صذلك في قصل  لخر ما يدل لى  األمر بالمتاة لىمطىقة قيل الدخصل صا 
 "..٢٨األحزاب:  ژ ڭ ڭ ڭ ۓ          ۓ ے ے ھ ھ ھ ژتاال : 
 وقد ذكر تعالى..  ٤٩األحزاب:  ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ؟ كيفال ال، 

ن كان صقد ذكر تاال  في مصضع لخر ما يدل لى  األمر بالمتاة لىمطىق" ة قيل الدخصل صا 
 ".ذلك في قصل  تاال  ما أيها البييا لها ص مفرصضا 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژصذلك في قصل  تاال : " ال،

 ."4٩األحزا :  ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک
 يشمل المفروض لها الصداق وغيرها. ألن ظاهر عمومها

 ".ألن ظاهر لمصمها مشمل"
 ها.المفروض لها الصداق وغير 

 ."مشمل المفرصض لها اللداق صغيرها"
 عندك؟ ليس ية الثالثوبكل واحدة من اآل ،كلهم

 طال : ..........
 هو؟ ما

 طال : مقدم لمة..
 ".لها اللداق صغيرها صلكل صاحدة منألن ظاهر لمصمها مشمل المفرصض "

 وبكل.
 ".بالامصم صقد تقررصاألحصط األخذ  صبكل صاحدة من اآلمات الثالث أخذ جمالة من الاىماء"

قد يقال أن هذه اآلية عامة بالمفروض لها وغير المفروض لها واآلية التي قبلها خاصة بمن لم 
لكن عمومات أخرى في األمر بالمتعة للمطلقة  ،يفرض لها صداق والخاص مقدم على العام

 يشمل المطلق قبل الدخول وبعدها والمفروض لها وغيرها.
البص الدال لى  األمر مقدم لى  الدال لإلباحة صلقده في مراقي  صقد تقرر في األلصل أن"

 "الساصد بقصل ..
 ألن األمر أقوى من اإلباحة لكن لو تعارض األمر والنهي ق دم ما يدل على الحظر.

 صباقــــــــــــــــــل صمثيــــــــــــــــــت صاآلمــــــــــــــــــر"
 

 البـــــــــصاهي ثـــــــــم هـــــــــذا اآلخـــــــــر باـــــــــد 
 لىــــــــــــــــــــــــ  إباحــــــــــــــــــــــــة............ 

 
 ....................... 

ثم هذا اآلخر لى  إباحة مابي أن البص الدال لى  أمر مقدم لى  البص  :صقصل  .إل  لخره 
الدال لى  إباحة لالحتماط في الخرصج من لهدة الطى  صالتحقيق أن قدر المتاة ال تحديد فم  

فإن تصافقا لى  قدر مايَّن فاألمر   ٢٣٦البقرة:  ژ ڭ  ڭ ڭ ڭ        ۓ ۓ ژ: شرلا لقصل  تاال 
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ن اختىفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المباط فماين القدر لى  ضصء قصل  تاال   ،صاضح  ۓ ژصا 

 "صلىمطىقات متاع"صقصل   "فمتاصهن"  :اآلمة هذا هص الظاهر صظاهر قصل   ٢٣٦البقرة:  ژ ڭ        ۓ
صاستدل  ،في لدم صجص  المتاة ألال في الجمىة خالفا لمالك صمن صافق المتاة  مقتضي صجص 

  ٢٣٦البقرة:  ژ ٴۇ        ۈ ۈ ۆ ژألن هللا تاال  قال  ؛باض المالكمة لى  لدم صجص  المتاة
لى  كل حال صلص  ،اقالصا فىص كابت صاجبة لكابت حقا   ٢٤١البقرة:  ژ ک ک ک ڑ ژصقال 

هذا االستدالل لى  لدم  -لفا هللا لب  -قال مقيده ،القدر الصاج كابت صاجبة لاين فيها 
تأكيد لىصجص  صلمس  "لى  المتقين" "لى  المحسبين" :ألن قصل  ؛صجصبها ال يبهض فمما مظهر

قال القرطيي في تفسير قصل   ،لصجص  التقصى لى  جممع الباس مثالا ا ألحد أن مقصل لست متقما 
تأكيد إليجايها ألن كل صاحد يج  لىم   "لى  المتقين" : صقصل  اآلمة ما بل "صمتاصهن"تاال  

  ٢البقرة:  ژ ڀ ڀ ڀ ژصقد قال تاال  في القرلن  ،أن يتقي هللا في اإلشراك ب  صماالم 
صقصلهم لص كابت صاجبة لاين القدر الصاج  فيها ظاهر السقصط فبفقة األزصاج صاألقار  صاجبة 

البصع من تحقيق المباط مجمع لىم  في جممع الشرائع كما  صلم ماين فيها القدر الالزم صذلك
 ."هص ماىصم

رضي  -وذكر عن الحسن بن علي ،قال بعضهم إن أعالها عبد وأقلها سترة تجزئ في الصالة
وقال  ،أنه طلق امرأتين في آن واحد وأرسل بالمتعة لكل واحدة عشرة آالف -هللا تعالى عنه

 ،إحداهما أخذت العشرة آالف وسكتت ،هو ماالرد  اسمعمتعة للرسول اسمع ما يقول إذا سلمت ال
والثانية قالت مال كثير من حبيب مفارق قال ردوها فراجعها يعني في قلبها له محبة ومودة 

 فرحت به وهللا المستعان. بخالف التي أخذت المال يمكن
 ژ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ژقصل  تاال  "

المقلصد من هذه اآلمة الكريمة تشجمع المؤمبين لى  القتال يإلالمهم بأن الفرار   ٢43البقرة: 
م اإلبسان أن فراره من المصت أص القتل ال يبجم  هابت لىم  مبارزة فإذا لى   ،من المصت ال يبجي

 ژصقد أشار تاال  أن هذا هص مراده باآلمة حيث أتباها بقصل   ،األقران صالتقدم في الميدان

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژاآلمة صلرح بما أشار إلم  هبا في قصل    ٢44البقرة:  ژ ۈ ۈ ۆ ۆ

صهذه ألظم لمة في التشجمع لى  القتال   1٦األحزا :  ژ ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 ."ألبها تيين أن الفرار من القتل ال يبجي مب 

لفرار وال يغني حذر ا عن غيره جرأ عليه عدوه ال ينفعه اوقد يوقع في القتل إذا فر  وصار منفرد  
 من قدر.

 ."صلص ُفرض بجات  مبها فهص ميت لن قري  كما قال ُقاب  ين أم لاح "
 َقعنب.
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 ."كما قال َقاب  ين أم لاح "
 إذا أبــــــــــــت القيــــــــــــت فــــــــــــي بجــــــــــــدة

 
ـــــــــــــدما  ـــــــــــــأن ُتْق ـــــــــــــ  ك ـــــــــــــال تتهي  "ف

ما..   َتَقدَّ
"......................... 
 

ما  ــــــــــــــدَّ  "فــــــــــــــال تهيــــــــــــــ  كــــــــــــــأن َتَق
ما ماشي.   أو أن ت ْقد 

 فــــــــــــإن المبمــــــــــــة مــــــــــــن يخشــــــــــــها"
 

 فســــــــــــــــــصف تلــــــــــــــــــادف  أيبمــــــــــــــــــا 
ن تتخطـــــــــــــــــــــــــــ  كأســـــــــــــــــــــــــــبايها   صا 

 
ــــــــــــــــــــــــــا  ن قلــــــــــــــــــــــــــاراك أن تهرم  صا 

 صقال زهير: 
 رأيـــت المبامـــا خـــبط لشـــصاء مـــن تلـــ 

 
ــــــ  صمــــــن تخطــــــ  مامــــــر فيهــــــرم   تمت

 صقال أيص الطي : 
ذا لــــــــم مكــــــــن مـــــــــن المــــــــصت يـــــــــد  صا 

 
 فمــــــــــن الاجــــــــــز أن تكــــــــــصن جبابــــــــــا 

 صلقد أجاد من قال: 
ـــدام مركمـــة ـــي اإلق  فـــي الجـــين لـــار صف

 
 صالمـــرء فـــي الجـــين ال يبجـــص مـــن القـــدر 

صيؤخذ من هذه اآلمة لدم جصاز الفرار من الطالصن إذا صقع  ،صهذا هص المراد باآلمات المذكصرة 
البهي لن الفرار من  -لى  هللا لىم  صسىم-صقد ثيت لن البيي  ،في أرض صأبت فيها

تبيم : لم تأت لفظة ألم  ،ا لبهاالتي هص فيها إذا كبت خارجا  الطالصن صلن القدصم لى  األرض
ظن باض الاىماء قد إال بالحرف الذي هص إل  ص  تر صبحصها في القرلن مما تقدم لفظ ألم ماداةا 

صالتحقيق لدم لزصم  صجصاز تاديت  يبفس  دصن حرف الجر كما مشهد ل  قصل  الزمذلك أن 
 امرئ القمس:

ــــــــألــــــــم تريــــــــابي كىمــــــــا جئــــــــت ط  اارقا
 

ــــــ اصجــــــدت يهــــــ  ــــــ طيبا ــــــم تطي ن ل  "ا صا 
  

 ألللللللللللللللللم تللللللللللللللللر أن هللا أعطللللللللللللللللاك سللللللللللللللللورة
 

 يتعللللللللللللللدد تللللللللللللللرى كللللللللللللللل ملللللللللللللللك دونهللللللللللللللا 
 بدون إلى بدون تعدية. 

 طال : ..........
 كافر.هو  نعم

 طال : ..........

 كافر هو ما يتدين.
 طال : ..........

 هو؟ ما
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 طال : ..........

 ؟ماذامن 
 طال : ..........

 يعرف هذه التفاصيل يمكن. اليعني ما عبد غيره لكن 
لم ييين هبا   ٢45: البقرة ژ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ژقصل  تاال : "

قدر هذه األضااف الكثيرة صلكب  يين في مصضع لخر أبها تيىغ سبامائة ضاف صتزيد لن ذلك 
 ڑ ژ     ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژصذلك في قصل  تاال  

 ."٢٦1البقرة:  ژ گگ ک   ک ک ڑک
عباده إن هللا يضاعف لبعض »يعني جاء في المسند بسند ضعيف مضعف عند أهل العلم 

 حد.وال شك أن فضل هللا ال ي   «الحسنة إلى ألفي ألف حسنة
 سم.

ا لم ييين هبا شيئا   ٢51البقرة:  ژ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ژقصل  تاال : "
 ۈ ۆ ۆ ژمما لىم  صقد ييب  في مصاضع أخر أن مما لىم  لباة الدرصع كقصل  

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک ک ژاآلمة صقصل    ٨٠األبيماء:  ژ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ

مفهم من تأكيده هبا   ٢5٢البقرة:  ژ ائ  ى ى ې ژقصل  تاال    11 - 1٠سبأ:  ژ ڳڳ
صقد لرح يهذا المفهصم في بأن صالالم أن الكفار يبكرصن رسالت  كما تقرر في فن الماابي 

 ."43الرلد:  ژ ٻپ ٻ   ٻ ٻ ٱ ژقصل  
ة ين؟ في سور لتأكيد أخبر حتى يوجد ما يستدعي ايؤكد له ال النعم ألن الخالي الذهن عن الخبر 

 يس في قصة.
 طال : ..........

  چ       ڃ ژفي الموضع الثاني   ١٤يس:  ژ ٿ ٿ  ٿ      ٿ ژيعني في الموضع األول قالوا 

 لما كذبوهم أ كد لهم الخبر.  ١٦يس:  ژ چ چ
لم   ٢53البقرة:  ژ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ     ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقصل  تاال : "

ي كىم  هللا مبهم صقد يين أن مبهم مصس  لىم  صلى  بييبا اللالة صالسالم ييين هبا هذا الذ
 ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ژصقصل    1٦4البساء:  ژ چ چ چ چ ڃ ژبقصل  

لى  هللا لىم  -ا مابي مصس  صمحمدا   ٢53البقرة:  ژ ڀڀ     ڀ ڀ پ ژقال اين كثير  144األلراف: 
لحمح اين حبان لن أيي ذر رضي هللا  صكذلك لدم كما صرد في الحديث المرصي في -صسىم

 ڭ ژتكىمم لدم الصارد في لحمح اين حبان ييب  قصل  تاال :  -لفا هللا لب  -لب  قال مقيده
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 ،صأمثالها من اآلمات فإب  ظاهر في أب  بغير صاسطة المىك  35البقرة:  ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
ها يذلك قال القرطيي صمظهر من هذه اآلمة بهي حصاء لن الشجرة لى  لساب  فهص رسصل إلي

لى  هللا -صقد سئل رسصل هللا " :ما بل   ٢53البقرة:  ژ ڀڀ     ڀ ڀ پ ژفي تفسير قصل  تاال : 
طمة صقد تأصل باض قال اين ل «بام، بيي مكىَّم»لن لدم أبيي مرسل هص؟ فقال  -لىم  صسىم

 ".الباس أن تكىمم
أو فيه  «نعم، نبي مكلَّم»هو؟ فقال  لكن الجواب بنعم هل يقتضي أنه مرسل أو ال؟ أنبي مرسل

 نوع إضراب عن الرسالة إلى التكليم؟
 طال : ..........

ولذلك جاء في حديث الشفاعة أنهم قالوا لنوح عليه السالم أنت  ؛إضراب عن الرسالة إلى التكليم
 أول الرسل فمن قبله كلهم أنبياء ليسوا برسل.

ىمم لدم كان في الجبة فاى  هذا تبق  خالمة صقد تأصل باض الباس أن تك :قال اين لطمة"
في   ٣٨البقرة:  ژ پ پ پ پ ژصقال اين جرير في تفسير قصل  تاال :  ،مصس  ابته 

 "."ألن لدم كان هص البيي أمام حمات  :سصرة البقرة ما بل 
تبقى الخاصية لموسى وماذا عن محمد في تكليمه إياه ليلة اإلسراء إذا أجاب عن آدم أو يقال 

لم وهو في األرض مثل موسى؟م  ثله في السماء ما ك 
 طال : ..........

لكن بما أجيب به عن آدم كان في الجنة وهذا في  ،ال، هو ثبت قليله ثبت كثيره ما فيه شك
 مع موسى وهو في األرض.اإلسراء في السماء والكالم 

صرة البقرة ما في س  3٨البقرة:  ژ پ پ پ پ ژصقال اين جرير في تفسير قصل  تاال : "
صالرسصل من هللا جل ثباؤه ألن لدم كان هص البيي أمام حمات  باد أن أهبط إل  األرض " :بل 

 پ پ ژبقصل   -لى  هللا لىم  صسىم-إل  صلده فغير جائز أن مكصن مابمًّا صهص الرسصل 

 ."أي رسل ابته  محل الحجة مب  يىفظ  صفم  صفي كالم اين كثير  3٨البقرة:  ژ پ پ
ني هل يدخل الرسول بالخطاب الذي يحمله هو يعني هو المتكلم هل يدخل في خطابه ألنه يع

يعني   ٣٨البقرة:  ژ پ پ پ پ ژهنا قال فغير جائز أن يكون معنيًّا وهو الرسول بقوله 
دخول المتكلم في خطابه المسألة خالفية  ؟ما يدخل أوهذا الخطاب هو الذي يحمله هل يدخل 

على كل حال هو مرسل ألن كان هو النبي أيام حياته والرسول من هللا تعالى و  ،بين أهل العلم
أول الرسل كما قرره جمع من أهل العلم واحتجوا بحديث  اهذا يشكل على أن نوحو  ،إلى ولده
 الشفاعة.

 طال : ..........
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 رسول إلى جميع من في األرض أو إلى قومه؟
 طال : ..........

 .-عليه الصالة والسالم- محمد يبعث إلى العالمين إال لم
 طال : ..........

 ال ال، رسول إلى ولده من جنس من يرسل إليهم.
 طال : ..........

 بعد عشرة قرون حديث ابن عباس.
 طال : ..........

 وال عكس.
 طال : ..........

 هذا تفريق شيخ اإلسالم في كتاب النبوات.
 طال : ..........

يعني الرسول يأتي بشريعة جديدة قاله  ،والرسول على كالم شيخ اإلسالم وبهذا يفر ق بين النبي
لشريعة سابقة  ايرد على هذا أن آدم لم يكن مؤكد ،شيخ اإلسالم والنبي يكون مؤك  د لرسالة سابقة

فهو على الحد رسول وعيسى مؤكد لرسالة موسى وعلى هذا هو نبي وليس برسول لكنه من أولي 
 العزم من الرسل.

  : ..........طال

 معروف كالم الشيخ. نعم
 طال : ..........

ن كان كالم األكثر ب ليسوال يؤمر بالتبليغ هذا   بتبليغه. لم يؤمردة إذا ما الفائصحيح وا 
 طال : ..........

 ين؟أ
 طال : ..........

 كانوا على التوحيد.
 طال : ..........

 قبل إسماعيل.
 طال : ..........

 نبياء قبل نوح.ومن بعده من األ
صفم  صفي كالم اين كثير المتقدم لن لحمح اين حبان التلريح بأن لدم رسصل صهص مشك ل "

 ا صلى  بييبا اللالة صالسالم أصلُ مع ما ثيت في حديث الشفالة المتفق لىم  من أن بصحا 
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  1٦3البساء:  ژ ڀڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ  ٻ ٻ   ٻ ٱ ژالرسل صمشهد ل  قصل  تاال : 
أن لدم أرسل لزصجت  صذريت  في  :األصل ،صالظاهر أب  ال طريق لىجمع إال من صجهين ،اآلمة
صبصح أصل رسصل أرسل في األرض صيدل لهذا الجمع ما ثيت في اللحمحين صغيرهما  ،الجبة

إل  أهل »الحديث فقصل   «صمقصل صلكن ائتصا بصحا فهص أصل رسصل باث  هللا إل  أهل األرض»
ا يل ب  االحتراز لن رسصل ُباث لغير أهل األرض لكان ذلك الكالم حشصا لص لم يرد  «األرض

 ."ُمفهم من مفهصم مخالفت  ما ذكربا صمستأبس ل  بكالم اين لطمة الذي قدمبا بقل القرطيي ل 
 ليسلكن يرد عليه أنه أرسل ألوالده بعد ما اقتصر األمر على زوجته ألوالده وأوالده في األرض 

 في الجنة.
أن لدم أرسل إل  ذريت  صهم لى  الفطرة لم ملدر مبهم كفر فأطالصه صبصح هص  :الثابيالصج  "

أصل رسصل أرسل لقصم كافرين يبهاهم لن اإلشراك با هل تاال  صمأمرهم يإخالص الابادة ل  
أي لى  الدين   1٩يصبس:  ژ ى ې ې ې           ې ۉ ژصحده صيدل لهذا الصج  قصل  تاال : 

اآلمة صهللا   ٢13البقرة:  ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژصقصل   ،كفر قصم بصحالحبيف أي حت  
أشار في مصضع لخر إل  أن مبهم   ٢53البقرة:  ژ ٺٺ ٺ ٺ ژقصل  تاال   ،تاال  ألىم

أص قصل    ٧٩اإلسراء:  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژكقصل   -لى  هللا لىم  صسىم-محمدا 
األلراف:  ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ژاآلمة صقصل    ٢٨سبأ:  ژ  ہ ہ          ہ ہ ۀ ژ

صأشار في مصاضع   1الفرقان:  ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژصقصل    15٨
 ے ے  ھ ژصقصل    1٢5البساء:  ژ ڻ ڻ        ڻ ں ں ژأخر إل  أن مبهم إيراهمم كقصل  

صأشار في مصضع لخر إل  أن مبهم داصد صهص قصل   ،إل  غير ذلك من اآلمات  1٢4البقرة:  ژ ۓۓ
صأشار في مصضع لخر إل  أن مبهم   55اإلسراء:  ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ژ

 ٿ ژإل  أن مبهم لمس  بقصل  هبا شار أص   5٧مريم:  ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ژإدريس صهص قصل  

 ."اآلمة  ٢53البقرة:  ژ    ٹ ٿ ٿ ٿ
 وأول من يبعث كما ،ا تدل على أنواع من التفضيل فأول من يكسى يوم القيامة إبراهيموالسنة أيض  

ال أدري أبعث قبل أم جوزي »جاء في الحديث الصحيح موسى عليه السالم حتى قال الرسول 
أول  -عليه الصالة والسالم-يعني ينفخ في الصور فيصعق الناس فيكون محمد  «بصعقة الطور

فإذا موسى آخذ أو باطش بقائمة العرش فال أدري أبعث قبلي أم جوزي »من تنشق عنه األرض 
-هذه الفضائل في أنواع مخصوصة ال تعني التفضيل المطلق الذي هو محمد و  «بصعقة الطور

 الذي هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم وال فخر. -عليه الصالة والسالم
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  ٢٥٣البقرة:  ژ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژفي هذه اآلمة الكريمة ألبي قصل  تاال :  :تبيم "
لى  هللا -ريرة المتفق لىم  أب  أب  ثيت في حديث أيي ه :صصجه  ،اآلمة إشكال قصي مارصف

ال تخيرصبي لى  مصس  فإن الباس ملاقصن يصم القمامة فأكصن أصل من »قال  -لىم  صسىم
صثيت  «مفيق فإذا مصس  باطش يجاب  الارش فال أدري أفاق قيل أم كان ممن استثب  هللا

ملاقصن يصم  ال تخيرصا يين األبيماء فإن الباس»ا من حديث أيي سايد المتفق لىم  أمضا 
ال تخيرصبي من يين »صفي رصامة  «ال تفضىصا يين أبيماء هللا»الحديث صفي رصامة  «القمامة
صهذه اآلمة مشكىة صاألحاديث ثايتة " :صقال القرطيي في تفسير هذه اآلمة ما بل  «األبيماء

 ."-لى  هللا لىم  صسىم-بأب  البيي 
 بأن.

 « تخيرصا يين األبيماء صال تفضىصا يين أبيماء هللاال»قال  -لى  هللا لىم  صسىم-بأن البيي "
قال اين  .صال فالن أفضل من فالن ابته  ،ال تقصلصا فالن خير من فالن ،رصاها األئمة الثقات

أن هذا كان قيل أن  :أحدها ،صالجصا  من صجصه" :كثير في الجصا  لن هذا اإلشكال ما بل 
أن هذا  :الثالث ،ذا قال  من با  الهضم صالتصاضعأن ه :الثابي ،ماىم بالتفضيل صفي هذا بظر

 ."بهي لن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكمصا فيها لبد التخالم صالتشاجر
ألنه معلوم عند المفاضلة فالن أفضل من فالن ثم يقول  ؛الذي يتضمن التنقص للطرف الثاني

ا في فضول مثل هذا يوجد كثير  أنه يحصل شيء من التنقص للمالثاني ال، فالن أفضل من فالن 
ما ا في المذاهب إذا قيل مالك أفضل من أبي حنيفة أو العكس المفاضلة في غير األنبياء أيض  

المقصود التنقص من الطرف الثاني السيما فيما إذا لم يترتب عليه مصلحة  ؟القائلمقصود 
يلزم منه التفضيل ومعرفة الفضل وهذا  ،ا ترجَّح باعتبار القائلينعلمية شرعية بأن األقوال أحيان  
بة المذاهب صرحوا بالتنقص واالزدراء والحط من ولكن متعص   ،ألهله لكن المحظور التنقص

إلى  إذا مدح شيخه ثم قيل له ال، فالن ثم قال ال، فالن ثم ،أقدار الرجال وهذا موجود إلى اآلن
 بيان المحاسن والمساوئ. آخره.

 طال : ..........

 اديث نعم.ووضعوا األح
 طال : ..........

 -لسالمعليه الصالة وا-لكن قوله  ،هذا محل إجماع -عليه الصالة والسالم-كونه أفضل الخلق 
نحن »هذا من باب هضم النفس والتواضع وعدم تنقص اآلخرين  ال تفضلوني أو ال تفضلون 

نحن أحق »يه في الحديث المتفق عل -عليه الصالة والسالم-يقول  «أحق بالشك من إبراهيم
 ژ ٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ژألن إبراهيم عليه السالم لما قال  «بالشك من إبراهيم
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-قد يتطاول عليه من يتطاول أنه شك عليه السالم في كيفية إحياء الموتى قال النبي   ٢٦٠البقرة: 
من نحن أحق بالشك »يريد أن يرفع هذا الشك أو هذا االتهام بقوله  -عليه الصالة والسالم

 .«إبراهيم
بما هص إل   :الخامس ،ال تفضىصا بمجرد اآلراء صالاليمة :الرابع" لمس مقام التفضيل إلمكم صا 

صذكر القرطيي في  .صلىمكم االبقماد صالتسىمم ل  صاإلممان ب  ابته  مب  يىفظ  -لز صجل -هللا
صجصازه في  تفسيره أجصبة كثيرة لن هذا اإلشكال صاختار أن مبع التفضيل في خلصص البيصة

قىت صأحسن من هذا قصل من " :فقد قال ما بل  ،غيره من زيادة األحصال صالخلصص صالكرامات
بما  قال إن المبع من التفضيل إبما هص من جهة البيصة التي هي خلىة صاحدة ال تفاضل فيها صا 

البيصة التفضيل في زيادة األحصال صالخلصص صالكرامات صاأللطاف صالماجزات المتبايبات صأما 
بما تتفاضل بأمصر أخر  لزم صمبهم  زائدة لىيها صلذلك مبهم رسل صألصفي بفسها فال تتفاضل صا 

 ے ے ھ ھ ھ ژقال هللا تاال   صرفع باضهم درجاتمن اتخذ خىمال صمبهم من كىم هللا 

 ."٥٥اإلسراء:  ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ
لى ما جاء في نفس إضافة إ -عليه الصالة والسالم-وأحاديث الخصائص ظاهرة في تفضيله 

 موضوع التفضيل.
صالقصل يتفضيل باضهم  ،قىت صهذا قصل حسن فإب  جمع يين اآلي صاألحاديث من غير بسخ"

صقد أشار اين لباس إل  هذا  ،لى  باض إبما هص بما مبح من الفضائل صألطي من الصسائل
السماء فقالصا لم ما لى  األبيماء صلى  أهل  -لى  هللا لىم  صسىم-إن هللا فضل محمدا  :فقال

 ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ: اين لباس فضى  لى  أهل السماء فقال إن هللا تاال  قال

 ژ -لى  هللا لىم  صسىم-صقال لمحمد   ٢٩األبيماء:  ژ گ ک ک         ک ڑک ڑ ژ

قالصا فما فضى  لى  األبيماء؟   ٢ - 1الفتح:  ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱ
صقال هللا لز   4إيراهمم:  ژ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژتاال : قال قال هللا 
فأرسى  إل  الجن   ٢٨سبأ:  ژ  ہ ہ          ہ ہ ۀ ژ -لى  هللا لىم  صسىم-صجل لمحمد 

 "صاإلبس ذكره أيص محمد الدارمي في مسبده صقال أيص هريرة ُخي ر..
 َخْير.

يراهمم صمصس  صمحمد " صهم أصلصا الازم من الرسل  -م  صسىملى  هللا لى-َخْير يبي لدم بصح صا 
صهذا بص من اين لباس صأيي هريرة في التايين صماىصم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل 
فإن من أرسل فضل لى  غيره بالرسالة صاستصصا في البيصة إل  ما يىقاه الرسل من تكذي  

 ."أممهم صقتىهم إماهم صهذا مما ال خفاء ب  ابته  محل الغرض مب  يىفظ 
.  كما هو مقرر من النفع المتعدي أفضل من الالزم والرسل نفعهم متعد  
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لى  -كقصل   صاختار اين لطمة كما بقى  لب  القرطيي أن صج  الجمع جصاز التفضيل إجماالا "
صمبع التفضيل لى  طريق الخلصص  ،صلم ماين «أبا سيد صلد لدم صال فخر» -هللا لىم  صسىم

ال يببغي ألحد أن مقصل أبا خير من يصبس ين »صقصل :  « ال تفضىصبي لى  مصس»كقصل  
 ."صبحص ذلك صالاىم لبد هللا تاال  «مت 
 


